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A K T U A L N O Ś C I

J ak przeżyć ? – Żeby w przyszłości energetyka w Polsce

mogła bazować na węglu z polskich kopalń, trzeba zmian
przepisów, redukcji kosztów i wzrostu efektywności. Polskie
i chińskie górnictwo powinno zacieśniać współpracę,
bo skorzystają na tym obie strony. To jedne z najważniejszych
wniosków konferencji „Globalny rynek górniczy – wizja
przyszłości”.
Konferencja zorganizowana przez Grupę
PTWP, wydawcę m.in. Miesięcznika Gospodarczego Nowy Przemysł i portalu wnp.pl,
odbyła się 10 września. Towarzyszyła ona inauguracji Międzynarodowych Targów Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego
Katowice 2013.

W czasie targów premier Donald Tusk
zapewnił, że rząd stawia na górnictwo i energetykę węglową, a także na firmy, które produkują nowoczesny sprzęt dla górnictwa.
Uczestnicy konferencji podkreślali, że jest
to znaczący gest ze strony premiera, ale czekają na konkretne decyzje.
Paweł Smoleń, prezydent Euracoal, zaznaczył, że węgiel jest obfity, tani i dostępny.
To podstawowe paliwo energetyczne na świecie. – Walczymy z pojęciem dekarbonizacji – mówił. – Miało ono oznaczać najpierw
redukcję emisji dwutlenku węgla, a potem
enigmatycznie zaczęło oznaczać likwidację
węgla jako paliwa. Mówienie o dekarbonizacji
jest iluzją. Powszechność, taniość i masowość
występowania węgla stanowią o tym, że nadal
będzie on znaczącym paliwem.
– Słuchając przemówienia premiera
Donalda Tuska w trakcie otwarcia Międzynarodowych Targów Górnictwa, Przemysłu
Energetycznego i Hutniczego Katowice 2013,
można było stwierdzić, że jasno i czytelnie
została sformułowana polityka rządu wobec
górnictwa – mówił prof. Kaliski. – Polska

rynek górni

energetyka będzie przede wszystkim bazować na własnych zasobach surowcowych. Jako
Polska mamy prawo do własnej polityki energetycznej opartej o własne surowce. Róbmy
więc wszystko, by wykorzystując w sposób
racjonalny potencjał zasobowy, produkcyjny
i naukowy, nie zmarnować swojej szansy.
Józef Wolski, prezes KOPEX-u, stwierdził,
że konkurencja na rodzimym rynku producentów maszyn górniczych jest coraz ostrzejsza,
a marże spadają. – Państwo polskie powinno
zacząć liczyć i zastanowić się, czy nie warto
by zainwestować w politykę proeksportową
w sektorze maszyn i urządzeń górniczych
– mówił. – Od 2009 do 2012 roku Grupa
KOPEX wyeksportowała maszyny warte 2,4
mld zł. Także z tego tytułu znaczące środki poszły do budżetu. Państwo mogłoby utworzyć
agendę rządową, która zajęłaby się kwestiami
eksportu maszyn i urządzeń górniczych – zaproponował prezes Wolski.
Wang Hongqiao, wiceprezydent China National Coal Association, podkreślił,
że przemysł węglowy odgrywa ogromną rolę
w gospodarce Chin. Konkurencyjność sektora
węglowego decyduje o jakości całej chińskiej
gospodarki. Trzeba zwiększać poziom wydobycia oraz poziom bezpieczeństwa w kopalniach. Przemysł węglowy w Polsce i w Chinach powinien zacieśnić współpracę – byłoby
to korzyścią dla obu stron – podsumował
Wang Hongqiao.
l

skich specjalistów. Redaktor Nowego Górnika
zapytał mnie, co przeszkadza we współpracy
chińsko-polskiej? Uważam, że nie ma wielu
przeszkód.

Porozumienie na poziomie rządowym
na pewno ułatwiłoby jednak tę współpracę.
Uważam, że bardzo istotna byłaby współpraca
w szkoleniu pracowników. Mamy podobne
problemy związane z bezpieczeństwem pracy.
W Polsce i w Chinach sprawy bezpieczeństwa są bardzo ważne. W kopalniach polskich
i chińskich są podobne warunki geologiczne.
Górnikom w Polsce i w Chinach zagrażają

Polska i Chiny powinny
wspólnie stworzyć forum
wymiany technologicznej.
To pozwoli nam na rozwijanie
współpracy.

Wang Hongqiao, wiceprezydent China National Coal
Association specjalnie dla Nowego Górnika
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Współpraca oznacza korzyści

Wang Hongqiao, wiceprezydent China National Coal Association
Uważam, że chińskie i polskie górnictwo może
współpracować w wielu dziedzinach. Technologie górnicze, wyposażenie kopalń, wydoby-

cie i przeróbka węgla, wymiana doświadczeń
w dziedzinie zarządzania górnictwem – to tematy, które bardzo interesują chińskich i pol-

Globa

podobne niebezpieczeństwa. Dlatego powinniśmy wymieniać doświadczenia. Na pewno
jest wiele wspólnych tematów w dziedzinie
bezpieczeństwa.
W czasie targów górniczych w Polsce, w Katowicach, często poruszano temat współpracy między polskimi firmami
produkującymi maszyny i urządzenia dla
górnictwa a chińskimi odbiorcami tych maszyn. Mogę powiedzieć, że ta współpraca
będzie się pomyślnie rozwijać, jeżeli będzie
ona oparta na przepisach prawa. Jestem
przekonany, że powinniśmy także rozwijać
współpracę między instytucjami i strukturami zarządzającymi górnictwem w Chinach i w Polsce. Na targi górnicze do Polski,
do miasta Katowice, przyjechała delegacja
reprezentująca górnictwo chińskie. Do Chin,
na targi górnicze w Pekinie, przyjedzie delegacja reprezentująca górnictwo polskie.
Nasze kraje mogą stworzyć forum wymiany
technologicznej w wielu dziedzinach związanych z górnictwem. Uważam, że możliwa
jest także współpraca chińskich firm produkujących maszyny dla górnictwa z polskimi
kopalniami. Wiele firm chińskich produkuje
bardzo dobre maszyny. Skoro kopalnie w obu
krajach mają podobne warunki geologiczne, oznacza to, że chiński sprzęt jest dostosowany do polskich kopalń. Wiele maszyn
produkowanych w Chinach powstało dzięki
pracy chińskich inżynierów – są to chińskie
wynalazki. Oczywiście, na te maszyny musi
być zapotrzebowanie w Polsce.
Rynek dla polskich firm w Chinach jest
bardzo duży. Mam nadzieję, że polskie firmy
będą propagować technologie związane z wydobyciem, zarządzaniem bezpieczeństwem
pracy i szkoleniem pracowników. Uważam,
że Polska i Chiny powinny wspólnie stworzyć
forum wymiany technologicznej. To pozwoli
nam na rozwijanie współpracy.
Notował: SŁAWOMIR STARZYŃSKI

Publikujemy dwa teksty, które u
wydaniu Nowego Górnika w języku
je na Międzynarodowe Targi China C
Prezentujemy w nim polskie firmy za
górnictwem. Zaprosiliśmy do tego wy
– mają szansę na sukces. Każda z nic
chińskiego górnictwa. Przemysł węgl
zacieśnić współpracę. To będ
Sponsorem głównym wydania

